
Shopping
Night al

Nucli antic
botigues, a�ivitats i

ofertes fins a mitjanit

---------------------------------------
Dissabte 30 de juny de 20 a 24 h
---------------------------------------

Mercat Municipal - c. Ferran Puig

Hi donen suport:

elprat.cat/viulestiu

PROGRAMACIÓ 

Jose Segurado i Marta Guasch, presenten lles activtats a cada escenari, si tens 
dubtes de les activitats i del funcionament del shopping night ells et podrán ajudar.

My Funny Valentine és un duet de covers format per L’Anna Sánchez (veu) i la Rebeca 
Martínez (guitarra) basat en el pop/rock dels 90 fins l’actualitat. En els nostres concerts 
no poden faltar Ed Sheeran, Shania Twain, One Republic, Amaral, Maroon 5 i molts més!

Els famosos fotògrafs internacionals Gastón i Pájago Voladog coneguts a tot el món com 
Les Fotografiers arriben, pedalejant el seu vehicle, disposats a regalar als assistents 
els seus autèntics i originals retrats de família.
Només cal una mica de paciència i el més gran dels somriures, perquè malgrat les aparences 
(si no se’ls escapa l’ocellet, si han posat el rodet a la càmera, si troben l’enquadrament perdut) 
us assegurem que sereu els protagonistes de la foto més esbojarrada que us han fet mai.

Samira ballarina de danses orientals, amb la seva fresqura, i el seu caràcter engrescador, 
ens fa unes petites mostres de danses de l’Orient, engrescanc amb les seves master class 
i demos il·lumina al públic i el fa partícpep de la seva propia actuació 

Eternal Dance District, Hip Hop, funky, jazz i tot tipus de danses urbanes, són les 
propostes d’aquesta escola de dansa del Prat. Un bon grapat de noies i noies de la ciutat 
posan el ritme als escenaris del shopping night.

GELICADABRA. Cia Fèlix Brunet
Un espectacle itinerant especialment pensat per a públic familiar. Un carretó de gelats antic 
i un personatge que fa màgia, mímica i humor gestual.
Un show dinàmic, fresc i divertit, amb un aspecte “vintage” i acompanyat de la millor música 
tradicional francesa amb acordions que li dóna un toc nostàlgic.

  Plaça de la Vila Font del Gall
20.00 Presentacions Marta Guasch Presentacions Jose Segurado
20.15 / 20.35 h Samira (danses orientals) Les Fotografiers (itinerant)
20.50 / 21.20 h Les Fotografiers (itinerant) My funny Valentine
21.30 / 21.50 h Gelicadabra Eternal Dance Distric
22.10 / 22.30 h Eternal Dance Distric Gelicadabra
22.40 / 23.00 h My Funny Valentine Eternal Dance District
23.10 / 23.30 h Eternal Dance District Samira (danses orientals)
23.40 / 00.00 h Sorteig i Tancament Sorteig i Tancament



ROBA ÍNTIMA AURORA

Del 20 al 50 % de descompte  
i copa de cava especial

UN PEDACITO DE TI 

Talles grans i complements a preus 
petits!

URBANIMALS

Roba urbana i complements. 
Descomptes especials!

TÀSTUM, BY CASA PUIG RODÉS

Dolç i salat per a una nit especial

LA CUINETA DE LA ISABEL

Broqueta de truita de patates, 1,5 €
I una gran varietat en productes 
vegans

PEIXATERIA MARI I EMILI

Carpaccio de tonyina 2 €

ABELLÓ, MODA ÈTNICA

Home i dona 30 % de descompte 
durant la Shopping Night

ASSEGURANCES BILBAO

Assegurança de la llar durant els 
mesos de juny i juliol, amb un regal 
per a la teva cuina (mínim 150 €)

AVANTI

Sorpreses interessants

BAMBÚ, PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Per la compra d’un bo o d’un 
producte amb preu superior als 30 €,  
de regal 1 sessió de 30 minuts de 
pressoteràpia

BACALLANERIA LOLI

Esqueixada de bacallà, 2,5 €

BAR DEL MERCAT

Cervesa, 1,5 €

CAL PICAPEDRER

“Montadito” de pernil del país,  2 €

BOUTIQUE ONNO

20 % de descompte en productes 
amb preu superior als 10 €

CONFECCIONS PILMAN

Venem roba de tota classe per 
vestir. Estem de liquidació, grans 
descomptes.

COTTET ÒPTICS

Ulleres de sol: primera unitat 20 % 
de descompte, 25 % en la segona 
unitat

DRAC LLIBRES

Regals promocionals amb la compra 
d’un llibre

CARNISSERIA MONTSERRAT

Hamburguesa amb formatge, 2 €

CARNISSERIA PIÑOL

Fricandó de vedella, 2,5 €

CARNISSERIA VILA

“Callos” 2,50 €

FONOLLOSA DONA

Descomptes especials per a una nit

FONOLLOSA HOME

Nit de festa, nit d’estiu, gangues, 
coca, cava i vi

LA COVA

Tast de croquetes

PASSION BEAUTÉ

Descomptes de fins al 50 % en la 
segona unitat

PASTISSERIA NOVA SAN JOSÉ

Dolços especials per a addictes a les 
compres!

FRUITERIA BALAGUER

Cargols, 2,5 €

FRUITERIA VALENTINA

Còctel de fruites, 1,50 €

FERRAN PUIG

MERCAT MUNICIPAL


